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 Датум: 16. 12. 2013. 
 Бр.: 397/02-rms 
       (прилог) 

  

Насоки за активностите на крајот од годината 

 

COBISS3/Набавка, COBISS3/Сериски публикации 
 

1. Поставување на бројачите на документи 

Во класата Бројачи на документи ги барате и ги избирате бројачите. Во уредувачот 

ги поставувате бројачите за одделни документи на почетни вредности за 2014 година, 

така што постојната вредност ја заменувате со нова вредност 14-00000. 

 

2. Затворање конта за 2013 година 

Во класата Конто ги барате и ги избирате коната што сте ги користеле во текот на 

2013 година. Во уредувачот на конта ја бришете ознаката во атрибутот „Активен“. 

 

3. Отворање конта за 2014 година 

Ако во библиотеката финансирањето за 2014 година не се менува во однос на 2013 

година, за следната година во класата Конто можете да ги отворите истите конта што 

биле отворени и за 2013 година, и тоа така што во делумната ознака на контото ќе ја 

одредите годината 2014 или 14. 

 

4. Менување конта во обрасците за ставки 

Кога отворате конта за 2014 година, во класата Образец за ставка ги барате и ги 

избирате сите обрасци за ставки што ги користите при обликување на нарачките. Во 

уредувачот на обрасци, во табелата на примероци, од паѓачкото мени во „Конто 1“ 

ги избирате контата за 2014 година. 

 

5. Креирање на полиња 997 за ново годиште за трајните нарачки 

(COBISS3/Сериски публикации) 

Во библиотеките во кои се внесени трајни нарачки во сегментот COBISS3/Сериски 

публикации, при прием на првата свеска од новото годиште ја барате и ја избирате 

ставката за нарачка на таа публикација. Во ставката за нарачка ги креирате полињата 

997 со методот Објект / Подготви полиња 997 за следно годиште (трајна нарачка). 

Во ставката на нарачката годиштето се зголемува од 2013 на 2014. Истовремено, со 

подготовка на полињата 997 се подготвува и образец на излегување врз основа на 

образецот од претходното годиште. Полињата 997 ги инвентарирате, образецто на 

излегување го проверувате и го уредувате, а со контролата на прилив го евидентирате 

приемот на првата свеска. Образецот на излегување за 2013 година го архивирате со 

методот Објект / Архивирај.  

Во трајните нарачки, пред почеток на внесување фактури за 2014 година, треба да се 

заменат контата за 2013 година со контата за 2014 година. Контата можете да ги 
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замените во целата нарачка или во одделна ставка од нарачката со методот Објект / 

Замени конто. 

 

6. Обновување на годишните нарачки во сегментот COBISS3/Сериски публикации 

Во библиотеките во кои годишните нарачки се внесени во сегментот 

COBISS3/Сериски публикации, годишните нарачки ги обновувате така што во една 

ставка или во повеќе ставки истовремено го избирате методот Подготви ставка од 

нарачка за следен период (обновување на нарачка). На оваа нарачка и ги 

заменувате контата за 2013 година со контата за 2014 година со методот Објект / 

Замени конто. Кога ќе ги подготвите сите ставки за нарачка, ја испраќате до 

доставувачот. Притоа, за секоја публикација што се наоѓа во нарачката ќе се креираат 

полиња 997 и образец на излегување за 2014 година. 

По евидентиран прием на последната очекувана свеска на публикацијата за 2013 

година, заклучете ја ставката за нарачка со методот Објект / Заклучи прилив на 

свески. При заклучување, образецот на излегување за 2013 година се архивира 

програмски. 

При прием на првата свеска од новото годиште ја барате публикацијата и ги 

проверувате полињата 997 што се креирале при испраќање на нарачката за 2014 

година. Полињата ги инвентарирате, образецот на излегување го проверувате и го 

уредувате, а со котрола на прилив го евидентирате приемот на првата свеска. 

 

7. Заемен образец на излегување 

При уредување на образецот на излегување за 2014 година, препорачуваме да 

проверите дали образецот на излегување веќе постои во заемната база на обрасци на 

излегување. Доколку постои, образецот можете да го преземете. Во спротивно, 

образецот го зачувувате во заемната база на обрасци на излегување со помош на 

привилегијата за уредување заемни обрасци на излегување (доколку имате 

привилегија!).  

 

 

COBISS3/Фонд 

 
 Поставување бројачи 

Во библиотеките во кои инвентарните броеви се одредуваат во рамки на тековната 

година, треба да се сменат вредности во бројачите. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Во оваа 

ситуација не треба да се отвораат нови бројачи, туку само да се поправат 

постојните! Во класата Бројачи во фондот ги барате сите активни бројачи за 

инвентарни броеви и ги пренесувате на работен простор. Потоа, за секој бројач го 

избирате методот Уреди и во уредувачот Бројач во „Тековна вредност“ и „Највисoкa 

дозволена вредност“ ги внесувате почетната и крајната вредност на бројачот за 2014 

година. 

 

 Фонд на сериски публикации – полиња 997 и обрасци на излегување 

Во библиотеките во кои се евидентира приливот на свески на сериските публикации 

со контрола на прилив, но за 2014 година се уште не користат постапки за нарачка на 

сериски публикации со сегментот COBISS3/Сериски публикации, по креирање на 

полињата 997 за 2014 година за публикацијата креирате и нов образец на излегување. 

При креирање на образецот на излегување можете да ги копирате податоците од 

постојниот образец на излегување. Во полињата 997 најпрвин го избирате методот за 

креирање нов образец на излегување, а потоа опцијата Копирај образец за ново 
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годиште. По избор на образецот на излегување за 2013 година во уредувачот на 

новиот образец на излегување се зголемуваат годиштето и годината. Податоците во 

образецот на излегување за 2014 година го проверувате и го уредувате до крај. 

По завршување на приемот на свески на сериската публикација за 2013 година го 

архивирате образецот на излегување што бил подготвен за таа публикација за 2013 

година. Во класата Образец на излегување го барате и го избирате образецот на 

излегување за таа публикација и го архивирате со методот Објект / Архивирај. 

 

 Заемен образец на излегување 

При уредување на образецот на излегување за 2014 година, ви препорачувaме да 

проверите дали можеби веќе постои образец на излегување во заемната база на 

обрасци на излегување. Доколку постои, образецот можете да го преземете. Во 

спротивно, го зачувувате во заемната база со помош на привилегијата за уредување на 

заемни обрасци на излегување (доколку имате привилегија!). 

 

 

COBISS3/Зајмување 
 

1. Календар 

На почетокот на новата година ви препорачуваме да го ажурирате календарот на 

библиотеката во кој се одредени деновите кога е затворена библиотеката. Во 

календарот како неработни денови веќе се означени државните празници и неделите, а 

останатите неработни денови треба да ги означите. Календарот го одржувате со 

методот Домашна библиотека / Календар. Ако во библиотеката, во која зајмувањето 

е организирано по одделенија, одделенијата не се отворени во исто време, календарот 

го одредувате поединечно за секое одделение. Во класата Одделенија го барате и го 

избирате одделението, а потоа го користите методот Објект / Календар. Кај двете 

методи неработниоте ден го означувате така што го избирате денот и кликнувате на 

копчето Одреди, а за да означите повеќе последoвателни денови го држите копчето 

<Ctrl> додека ги избирате датумите и потоа изборот го потврдувате со кликнување на 

копчето Одреди. Постојаните неработни денови во неделата ги одредувате така што ја 

означувате соодветната колона (на пр. сабота) и кликнувате на копчето Одреди ги 

сите. 

 

 

 

COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување 
 

1. Поставување бројачи на документи 

Во класата Бројачи на документи ги барате и ги избирате бројачите. Во уредувачот 

бројачите за одделните документи ги поставувате на почетни вредности за 2014 

година, така што постојната вредност ја заменувате со нова вредност 14-00000. 

 

 

 

  

 

 

 


